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Harman Kardon Citation ONE nyt myös Dusty
Pink ja Royal Blue väreissä

Äänentoiston tyylikäs kannanotto Harman Kardon x Kvadratin uusilla väreillä.

HELSINKI, LOKAKUU - Harman Kardonin fiksu ja kaunis kodin älykaiutinsarja, Citation,

ilahduttaa jälleen elegantin skandinaavisen muotoilun ystäviä. Tänä talvena Citation ONE

kaiutin lanseerataan kahdessa uudessa upeassa värissä. Jatkona ajattomille harmaalle ja

mustalle vaihtoehdoille, voit nyt nauttia musiikista myös Dusty Pink ja Royal Blue väreissä.
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Citation ONE kaiutinsarja on kaikille, jotka arvostavat korkealaatuista äänentoistoa sekä

kaunista muotoilua. Citation sarjan kangasmateriaalin on kehittänyt tanskalainen Kvadratin,

Euroopan johtava akustisten tekstiilien valmistaja. "Kvadratin osuus muotoiluprosessissa oli

aivan keskeinen. Heidän kehittämänsä kangas on ainutlaatuinen materiaali, joka maksimoi

äänen laadun sekä estetiikan. Uskomme vahvasti, että meillä on käsissämme markkinoiden

loistavimmalla äänentoistolla ja tyylikkäimmällä ulkonäöllä varustettu kaiutin.", sanoo

Alexander Demin, HARMANin teollisen muotoilun johtaja. "Citation ONE Dusty Pink ja Royal

Blue ovat valittu syystä, että ne ovat tämän hetken suosituimmat värit sisustuksen maailmassa."

Korkealuokkainen villasekoitemateriaali ei ole pelkästään hienostunut, se on myös likaa hylkivä

ja paloturvallinen käytössä.

Harman Kardon Citation sarja tarjoaa hienostuneen muotoilun ja uskomattoman langattoman

äänentoiston kaikkiin tiloihin, Google Assistant aina valmiina vastaamaan kysymyksiin ja

toiveisiin. Citation ONE mahdollistaa myös monihuoneratkaisun; Citation lisäkaiuttimilla voit

luoda uskomattoman koko kodin kattavan äänentoistoelämyksen. Älypuhelimesi avulla voit

joko kuunnella samaa musiikkia kaikissa tiloissa tai valita musiikin yksittäisen tilan mukaan.

Apple AirPlay 2:n avulla voit nyt myös striimata musiikkia iOS laitteesta, Apple TV:stä,

HomePod:ista tai kysymällä Siriltä.

Harman Kardon Citation ONE myynnissä Dusty Pink ja Royal Blue väreissä joulukuusta alkaen

fi.harmankardon.com hintaan 229€.
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HARMAN KARDON 

Maailmankuulu audio brändi Harman Kardon yhdistää saumattomasti toiminnallisuuden ja

muodon.  Ikonisesta muotoilustaan ja poikkeuksellisesta äänenlaadustaan tunnetut Harman

Kardon tuotteet tarjoavat hienostuneen äänimaailman korkealuokkaisessa paketissa.  Harman

Kardon on osa HARMAN Internationalia, Samsung Electronics Co. LTD:n tytäryhtiö.

 

HARMAN

HARMAN International (harman.com), on Samsung Electronics Co, LTD.:n täydellisessä

omistuksessa oleva tytäryhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa tuotteita ja ratkaisuja

autonvalmistajille, kuluttajille ja yrityksille maailmanlaajuisesti. HARMAN tuottaa muun

muassa verkkoon kytkettävien autojen järjestelmiä, äänentoistolaitteita, yritysten

automaatioratkaisuja sekä teknisten laitteiden automaattiseen tiedonsiirtoon perustuvan

Esineiden Internetin järjestelmiä. AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®,

Mark Levinson® ja Revel® kaltaisten tuotemerkkien ansiosta HARMAN on niin äänentoiston

ammattilaisten, muusikkojen kuin tapahtumajärjestäjienkin suosiossa ympäri maailman. Yli 25

miljoonaa autoa on nykypäivänä varustettu HARMAN äänentoistojärjestelmällä ja verkkoon

kytkettävän auton järjestelmällä. HARMANin ohjelmistojärjestelmät tukevat miljardeja

mobiililaitteita ja verkkoyhteydessä toimivia järjestelmiä kaikilla mahdollisilla alustoilla töistä

koteihin ja autoista puhelimiin. HARMAN työllistää suunnilleen 30 000 ihmistä

maailmanlaajuisesti Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa. HARMANista tuli Samsung

Electronicsin täysin omistama tytäryhtiö maaliskuussa 2017.
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